
 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10,  
123/12, 43/14 и 153/15), член 68 став 1 точка 1 и член 69 став 2 од Законот за 
банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 
26/13, 15/15 и 153/15), Советот на Народната банка на Република Македонија 
донесе 

 
 

ОДЛУКА  
за изменување и дополнување на Одлуката за управување со 

кредитниот ризик 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 223/15) 

 
 

1. Во Одлуката за управување со кредитниот ризик („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 50/13 и 157/13), во точката 28 став 1 алинеја 1 во 
втората реченица, по зборот: „одлука“ се става запирка и се додаваат 
зборовите: „вклучувајќи го и влијанието на промените во девизниот курс, 
растот на каматните стапки и губењето на главниот извор на отплата на 
клиентот врз можноста за отплата на кредитот или другиот облик на 
кредитната изложеност“. 

 
Алинејата 13, се менува и гласи:  
 

 „- дефинирање на дозволените исклучоци, постапката за нивно 
одобрување и дефинирање прифатливо ниво на кредитна изложеност одобрена 
со дозволени исклучоци за определен период (пр. квартал)“. 
 

2. Во точката 29 по ставот 6 се додава нов став 7 којшто гласи: 
 
„При одобрувањето кредити во девизи или во денари со девизна 

клаузула, банката е должна да го информира клиентот за сите ризици коишто 
произлегуваат од користењето вакви кредитни производи, вклучувајќи ги и 
клиентите од ставот 6 од оваа точка.“ 

 
3. Во точката 41 по ставот 1 се додава нов став 2 којшто гласи: 

 
 „Покрај случаите од ставот 1 од оваа точка, банката е должна да врши 
отпис и на кредитната изложеност доколку се поминати две години од датумот 
кога банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да 
издвојува посебна резерва од 100%.“  
 

4. Во точката 44, по ставот 1 се додава став 2 којшто гласи: 
 
 „И покрај преносот на вонбилансна евиденција, банката го задржува 
правото за наплата на отпишаното побарување.“ 
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5. Во точката 48 по ставот 2 се додава нов став 3, којшто гласи: 
 

 „По исклучок на ставот 2 од оваа точка, за отписите извршени согласно 
со точка 41 став 2 од оваа одлука, банката е должна да доставува известување 
до Народната банка на месечна основа, до 15. во наредниот месец, со состојба 
на крајот на месецот за кој се известува, односно до 5 февруари за состојбата 
на 31 декември.“ 
 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 
2016 година. 

 
Банките се должни да се усогласат со одредбите од точките 1, 2 и 3 од 

оваа одлука најдоцна до 30 јуни 2016 година. 
 

 
 
 
 
О бр. 02-15/XVI-4/2015                     Гувернер  
17 декември 2015 година                                  и претседавач  
Скопје                      на Советот на Народната банка 

 на Република Македонија 
                                                                         Димитар Богов   

 

 


